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Livro mostra como disputas influenciaram a história da África

Clique aqui para ver a notícia no site
Especialista analisa cinco mil anos de conflitos para tentar prever o destino do continente. A África pode ser lembrada por seu povo carismático, suas riquezas e
belezas naturais, bem como a pobreza, a escravidão e a exploração. As contradições fizeram com que o britânico Martin Meredith se interessasse pelo assunto
desde a infância e dedicasse toda sua carreira ao estudo do continente. O resultado foi uma série de livros, entre eles O Destino da África (Editora Zahar, R$
100, 744 páginas). Na nova obra, o historiador explora desde a formação do Antigo Egito até os dias de hoje, revendo o legado de impérios, lendas, mitos,
religiões, escravidão, colonização, até a independência, para prever o futuro do continente. “Por ter publicado 13 livros sobre a África anteriormente, o processo
de escrita foi um pouco mais simples, mas mesmo assim levei quatro anos para finalizá-lo”, relata Meredith em entrevista à GALILEU. Para ele, a história da
região se entrelaça com a da riqueza e da pobreza, pois “desde a época dos faraós, a África tem sido cobiçada pelos ricos”. "A história do continente é tão
abrangente que tive que deixar alguns trechos interessantes de fora", disse o autor. "Seria impossível reunir todas as informações que obtive durante minha
carreira em apenas um exemplar." Leia mais: + ''Arte Degenerada'': por que Hitler queria difamar a arte moderna + 100 livros para ler antes de morrer, segundo os
editores da Amazon Ele acredita que, para embarcar na leitura de 744 páginas, é necessário ter uma pequena base sobre a geografia africana. De resto, "basta
gostar de história e ter interesse em conhecer mais sobre nossos antepassados para a leitura ser proveitosa". *Com supervisão de Isabela Moreira. Curte o
conteúdo da GALILEU? Tem mais da onde ele veio: baixe o app da Globo Mais para ver reportagens exclusivas e ficar por dentro de todas as publicações da
Editora Globo. Você também pode assinar a revista, por R$ 4,90 e baixar o app da GALILEU.

